service på porte ?

– Hvis sikkerhed, levetid og driftssikkerhed betyder noget for dig!

Serviceaftale sikrer funktionalitet og driftssikkerhed!

Nordic Systems tilbyder MANGE FORDELE:
Service, eftersyn og reparation af alle typer og fabrikater
af porte, sluser & ramper
Service, eftersyn og reparation af brandporte og
ABDL-anlæg – Herunder afprøvning af centralenhed,
kontrol af holdemagneter, rengøring af ankerplader og gas
afprøvning af detektorenes alarmfunktion.
Kontrol - Justering - Smøring iht. retningslinjer fra
Arbejdstilsynet & Dansk Standard.
Mærkning af port med dato iht. arbejdstilsynets regler

Der udarbejdes tilstandsrapport på hver enkelt port
Faste erfarne montører uden provisionsløn
– sikrer kendskab og ingen unødige reparationer!
Logbog ved port med portens data og historik.
Statusrapport ifm. evt. reparation eller udskiftning
– reparation kun med din accept!
Hurtig udrykning ved pludseligt opståede fejl
– vi er tættere på dig end du tror!
Meget konkurrencedygtige priser.

få et tilbud
– kontakt vores serviceafdeling

Tlf. 65 97 37 58

www.nordic-systems.dk

Fast
PRIS
!

Landsdækkende service
Løbende vedligeholdelse og servicering af dine
porte, døre og industrielle løsninger betaler sig.
Det kan ikke undgås at dine porte bliver slidte i det
daglige brug. Løbende vedligeholdelse forlænger
levetiden på produkterne, og du sparer penge til nye
investeringer.

Nordic Systems minimerer
”driftsstoppet”

Flere fordele

Med en Nordic Systems serviceaftale, der omfatter et
Vi tilbyder en af markedets absolut korteste leveringstider på
reservedele og det store netværk af serviceteknikere sikrer, at vi årligt eftersyn foretaget af vores kvalificerede teknikere, undgår
du uforudsete omkostninger.
har meget korte responstider.
Udover Nordic Systems egne porte, er vores serviceteknikere
også specialister i at servicere andre portmærker, samt eksempelvis læsse-ramper, portsluser, PVC-gardiner, hurtigporte og
brandporte.

Vi kan fortælle dig nøjagtigt, hvad der kan forventes vedr.
service i det kommende år, så du kan lægge budget i overensstemmelse hermed.

Yderligere fordele ved serviceaftale:
Planlagt vedligeholdelse sikrer minimal risiko for uplanlagt
En serviceaftale med Nordic Systems forlænger portens levetid.
nedbrud på grund af slitage Du undgår uventede omkostRegelmæssig, forebyggende serviceeftersyn forlænger et proninger Sikkerhedsdele kontrolleres regelmæssigt, hvilket
dukts levetid væsentligt. Derfor tilbyder Nordic Systems alle
reducerer risikoen for ulykker Vi giver dig råd om udskiftning
kunder en serviceaftale, der betyder, at produktet regelmæssigt
af dele, når de viser tegn på slitage for at sikre problemfri og
bliver tjekket, justeret og smurt.
uafbrudt drift Lovgivningsmæssige krav til sundhed og sikHelt afhængig af dine behov kan vi tilbyde en række forskellige kerhed på arbejdspladsen er opfyldt Nødreparationer bliver
vist særlig opmærksomhed.
typer aftaler, der sikrer at du får det du har behov for.

Tlf. 65 97 37 58

www.nordic-systems.dk

